
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา  ประเภททุนท างานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน 

ประจ าภาคเรียนที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) 
......................................................... 

         ตามที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอ รับ
ทุนการศึกษา  ประเภททุนท างานเพ่ือรายได้ระหว่างเรียน  ประจ าภาคเรียนที่  3  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  (ช่วงปิด
ภาคฤดูร้อน)  ซึ่งนักศึกษาแสดงความจ านงในการยื่นเอกสารใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  ประเภททุนท างานเพ่ือ  
หารายได้ระหว่างเรียน  และงานทุนการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมหลักฐานประกอบการขอรับทุนฯ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว นั้น  

  ทั้งนี้  มีนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และได้พิจารณาให้ ได้รับทุนการศึกษา  ประเภท
ทุนท างานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน ประจ าภาคเรียนที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)  จ านวน  
๗๐  คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   

  21  นางสาววชิราภรณ์... 

ล าดับ ชื่อ -สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา คณะ 
1 นางสาวปาณิศา  บุญส่ง ค.6004 สังคมศึกษา ครุศาสตร์ 
2 นางสาวเบญจลักษณ์  ศรีวิชัย ค.6005 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
3 นายอนนท์  หล้ามาชน ค.6007 ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
4 นางสาวสุชาดา  กุลบน ค.6007 ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
5 นางสาวกฤติยาภรณ์ เกชิต ค.6007 ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
6 นายจักรวัฒน์  ศรีชัยมูล ค.6009 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์ 
7 นางสาวอนุสรา ค าภาบุตร ค.6102 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 
8 นายพัฒนพงษ์  ยศพิมพา ค.6102 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 
9 นายธนากร  กงภูธร ค.6102 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 

10 นางสาวศิริลักษณ์  โสกัณฑัต ค.6105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
11 นางสาวบุษกร  ยะถีโล ค.6105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
12 นางสาวเกศกนก  อุ่นสา ค.6105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
13 นางสาวกนกพร  ราชปัญญา ค.6105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
14 นายธีรเมธ  บุตรษา ค.6107 ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
15 นางสาวปิยานัฐ  เพียวิเศษ ค.6107 ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
16 นางสาวพิมพ์ไพรินทร์  ภาวะ ค.6107 ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
17 นางสาวพรรณลักษณ์ สุวรรณ ์ ค.6201 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
18 นางสาวปิยพร  เชื้อบุญจันทร์ ค.6201 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
19 นางสาวชลลดา  กันหาทิพย์ ค.6201 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
20 นางสาวธนัฏฐา  ปวงสุข ค.6201 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 

 

       ที ่๐๐๙๗/๒๕๖๔ 
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ล าดับ ชื่อ -สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา คณะ 
21 นางสาววชิราภรณ ์ เพชรศรี ค.6201 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
22 นายวัชระ  บุญชะโด ค.6202 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 
23 นางสาวกิติวรรณ  เพียงเพ็ง ค.6202 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 
24 นางสาวกานติมา  แววศร ี ค.6202 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 
25 นายวัชรวิทย ์ อุดกลวย ค.6203 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 
26 นางสาววีรวรรณ  สิทธิมงคล ค.6207 เคมี ครุศาสตร์ 
27 นางสาววิภาพร  วังคีรี ค.6207 เคมี ครุศาสตร์ 
28 นางสาววาสุขขี  สอนเสนา ค.6207 เคมี ครุศาสตร์ 
29 นางสาวกมลชนก  อาจแก้ว ค.6208 ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
30 นางสาวประภัสสร สีมูลทา ค.6208 ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
31 นางสาวอาริตา  นาคนชม   ค.6208 ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
32 นางสาวชไมพร บูรณะกิติ ค.6216 อุตสาหกรรมศิลป์ ครุศาสตร์ 
33 นางสาวธัญชนก  สิงห์สถิตย์ น.6201 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

34 นางสาวอาทิตยา  ซาเสน น.6201 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

35 นายปรวิชญ์  โง่นหงษ์ น.6201 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

36 นายกรกฤช  กรรณลา น.6210 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

37 นางสาวจารุดา  สมศรี บ.6206 การจัดการ วิทยาการจัดการ 
38 นางสาวมินตรา  ภูศรีฤทธิ์ บ.6206 การจัดการ วิทยาการจัดการ 
39 นางสาวศิริพร  สิงห์ค า บ.6206 การจัดการ วิทยาการจัดการ 
40 นางสาววิลาวัณย์  ศรีนามบุรี ร.6201 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
41 นายรัชพล  สีสมพาน ว.6107 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
42 นายภาณุพศ์  มาดา ว.6212 วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
43 นางสาววรณัน แส่วภูเขียว ว.6302 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
44 นายณัฐพล  ปัญญาวิเศษ วศ.6202 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
45 นายคุณากร  ทองใบ วศ.6202 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
46 นายสดายุ  สมบัติ วศ.6202 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
47 นางสาวภาณุมาศ  โพนสูง วศ.6302 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
48 นางสาวพรปวีณื  เหลาอินทร์ วศ.6302 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
49 นายศักดิ์ดา  พรหมพิม์กุล วศ.6302 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
50 นายสราวุฒิ  อินผล วศ.6302 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
51 นางสาวอัจฉราภรณ์  แสนบริสุทิ์ ศ.6103 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
52 นางสาวรุจิรา  จันนวล ศ.6103 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
53 นางสาวศิริรักษ์  เหี้ยมเหิน ศ.6103 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๕๔ นางสาวภาฝัน  เหลาบับภา ศ.6104 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

55 นางสาวอาริยาภรณ์... 
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  งานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ  ตามประกาศนี้           
ติดต่อรายงานตัว  เข้ารับฟังค าชี้แจงการปฏิบัติงานทุนท างานฯ  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รายงานตัว      
วันพุธที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔   เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาทิตย์ก าลังเอก  ชั้น  ๕  อาคารวิชญาการ          
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุนฯ   

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว ์ อินใย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ล าดับ ชื่อ -สกุล หมู่เรียน สาขาวิชา คณะ 
55 นางสาวอาริยาภรณ์  มาลาศรี ศ.6104 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

56 นางสาวสาธิดา  จิตรพรมมา ศ.6104 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

57 นางสาวจิราวรรณ  มะณีเพ็ง ศ.6203 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

58 นางสาวนริศรา  ชาวสวน ศ.6203 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

59 นางสาวฌลาลัญฉ ์ พันตรี ศ.6204 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

60 นางสาวสุดารัตน์  มาลา ศ.6204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

61 นางสาววราภรณ์ แพงพุ่ม ศ.6204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

62 นางสาวอารียา  นาคนชม ศ.6205 ภาษาจีนและภาษาอังกฤษฯ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

63 นางสาวณัฐสุดา  จันพุตร ศ.6207 การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 
64 นางสาวบุณยาพร เคนค า ศ.6207 การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 
65 นางสาวศุภามาส  ซื่อแท้ ศ.6207 การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 
66 นางสาวอาธิญา  บานตา ศ.6207 การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 
67 นางสาวณัฐนิชา  ค าแพงน้อย ศ.6207 การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 
68 นางสาวจิราพร  ภูมิอ่อน ศ.6207 การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 
69 นางสาวฐิตา  ศรีเมือง ศ.6207 การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 
๗๐ นางสาวนัทธมน  บุญรัตน์ ศ.6207 การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 


